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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pada saat sekarang ini perkembangan didunia usaha mengalami persaingan 

yang sangat signifikan dan peningkatan permintaan layanan lebih dari pelanggan. 

Dalam memenangkan persaingan tersebut perusahaan menggunakan berbagai cara 

diantaranya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui produk berkualitas, 

ketepatan waktu pengiriman dan efisiensi biaya. 

PT.NASA Yogyakarta adalah suatu perusahan yang bergerak dibidang retail 

pupuk organik pertanian, barang yang di produksi seperti pupuk organik, 

petstisida organik, produk perternakan, produk perikanan, produk kesehatan dan 

produk perawatan tubuh. Didalam perusahaan ini belum adanya suatu aplikasi 

distribusi barang dan aktivitas sistem distribusi barang tidak terkoordinasi dengan 

baik, sehingga permintaan untuk masing - masing jenis produk dan pengiriman 

kurang terkontrol dan mengakibatkan terjadinya kekurangan atau kelebihan 

persediaan produk didalam perusahaan.  

Dengan adanya masalah tersebut, maka dibangun sebuah aplikasi distribusi 

barang dengan metode Javascript Object Notation (JSON). Dengan adanya 

aplikasi distribusi barang, keberhasilan dalam pemenuhan permintaan pelanggan 

akan menjadi optimal, kinerja penjualan meningkat dalam memenuhi order 

dengan tepat jumlah, sehingga biaya distribusi dapat ditekan semaksimal 

mungkin. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan merancang  
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pendistribusian barang melalui aplikasi mobile, judul yang akan diambil penulis 

adalah “Implementasi Web Service Untuk Aplikasi Distribusi Barang Di PT.NASA 

Yogyakarta Berbasis Mobile”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang di bahas adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi pendistribusian barang berbasis mobile 

dengan mengimplementasikan web service. 

2. Bagaimana stockist dapat melakukan pendistribusian barang ke konsumen.  

1.3  Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup batasan yang ini dicapai pada aplikasi ini adalah : 

1. Aplikasi ini untuk pendistribusian barang di PT.NASA Yogyakarta 

2. Aplikasi mobile ini dibuat menggunakan HTML5, CSS dan Javascript. 

3. Pengambilan atau pertukaran data antara aplikasi mobile dengan web service 

menggunakan JSON. 

4. Pengguna aplikasi ini admin perusahaan, stokist dan distributor. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi distribusi barang di 

PT.NASA Yogyakarta  berbasis mobile.   

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dari aplikasi ini adalah berguna bagi perusahaan dalam 

pengelolahan pendistribusian barang sehingga lebih terkontrol dan untuk 

mengatasi permasalahan stok di stockist dan distributor.  
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1.6  Sistematika Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

a. Berisi Tinjauan Pustaka : menggambarkan tentang metode dan teknik yang 

dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip 

penelitian. 

b. Dasar Teori : Berisi teori dasar yang mendukung penulisan karya ilmiah. 

3. Bab III  Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini menjelaskan mengenai sistem, penjelasan tentang analisis 

kebutuhan sistem, perancangan sistem yang meliputi usecase diagram, 

sequence diagram, class diagram.  

4. Bab IV Implementasi dan Pembahasan 

Pada bab ini mencakup implementasi dan uji coba sistem serta 

pembahasan pada bagian implementasi dan uji coba sistem.  

5. Bab V Penutup  

Pada bagian berisi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang dilakukan. 

6. Daftar Pustaka 

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi sumber-sumber 

sesuai dengan perancangan sistem dalam penyusunan karya ilmiah. 

 


